
 

 
 

 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

 

 

 

 

โครงการปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิในสถานศึกษา ปงบประมาณ 2564 

“กิจกรรมจัดอบรมกิจกรรมลกูเสือตานภัยยาเสพติดและกิจกรรมคายทักษะชีวิต” 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนทุงสังพิทยาคม   

อําเภอทุงใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

 

 

 

 



 

แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

1. ช่ือโครงการ โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปงบประมาณ 2564  “กิจกรรมจัดอบรม

กิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติดและกิจกรรมคายทักษะชีวิต” 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายเทพประสิทธิ ์ เมืองนอย    

3. ระยะเวลาดําเนินการ  สิงหาคม  -  กันยายน    2564 

4. สถานท่ีดําเนินการ  โรงเรียนทุงสังพิทยาคม 

5. รายการงบประมาณ  จํานวน 4,200  บาท  ใชจายจริง  จาํนวน 4,200 บาท 

6. สรุปผลการดําเนินการ  

6.1 เชิงปริมาณ 
           6.1.1 นักเรียนโรงเรียนทุงสังพิทยาคม  จัดกิจกรรมรณรงค กจิกรรมปองกันแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา  และพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน 

  6.1.2 นักเรียนโรงเรียนทุงสังพิทยาคม  สงผลงานเขาประกวดและเผยแพรประชาสัมพันธทาง 
6.2 เชิงคุณภาพ 

             นักเรียนรูถึงพษิภัยของยาเสพติด  และลด ละ เลิก ไมยุงเกี่ยวกบัยาเสพติด    ไดเรียนรูในการผลิตสื่อ

สรางสรรคในการตอตานยาเสพติดและมีภูมิคุมกนัมีทักษะชีวิตทีจ่ําเปนตอการดําเนินชีวิต 

7. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
   7.1 ปญหาอุปสรรค  
             ไมม ี
   7.2 ขอเสนอแนะ  
               ไมมี 

             
 

                                                                     ลงชื่อ .ผูรายงาน 
                                                                 (นายเทพประสิทธิ เมืองนอย) 

                                                                     ตาํแหนง  ครูโรงเรียนทุงสังพิทยาคม 
ความคิดเห็นของผูบริหาร 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                               ลงชื่อ  
 

                                                                                        (นางวารินดา  จูหอง) 
                                                                ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสังพิทยาคม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
  
 

คําสั่งโรงเรียนทุงสังพิทยาคม 
ที่  ๖๔ /๒๕๖๔ 

เรื่อง   แตงตั้งคณะทาํงานการขับเคลื่อนงานปองกันและแกปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
****************************** 

 ดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดจัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๖๔ แผนงาน
บูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด เพื่อลดผลกระทบและความเดือดรอนของ
ประชาชนที่เกิดจากปญหายาเสพติดในสังคม ดวยการแกปญหาแบบองครวมในทุกมิติตั้งแตตนทาง (ดานสกัดกั้น 
ปราบปราม ) กลางทาง (ดานปองกัน) และปลายทาง(ดานบําบัดรักษา) ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใตแนวคิด 
“สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
(สํานักงาน ป.ป.ส.) ซ่ึงมีมิติงานดานการปองกันยาเสพติดเนนการดาํเนินงานในกลุมเปาหมาย วัยเสี่ยงสูงอายุ ๑๕ - 
๒๔ ป เปนลําดับแรกสุด ควบคูกับการสงเสริมใหเกิดการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยาง
ตอเน่ืองในชวงวัยอื่นๆดวยมาตรการที่เหมาะสมกับชวงวัยและบริบทพื้นที่ (สรางการรับรู สรางภูมิคุมกัน และสราง
พื้นที่ปลอดภัย) โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาตั้งแตปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา การจัดกิจกรรมภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID–
19) เพื่อใหนักเรียนเกิดความปลอดภัยในการเขารวมโครงการและกิจกรรมตางๆไดตามความเหมาะสม และการ
จัดกิจกรรมใหถือปฏิบัติตามมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) ในการจัดกิจกรรม โดยใช
รูปแบบ Online ผานโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting  

 

ดังน้ัน  เพื่อใหการดําเนินงานไปตามขอสั่งการดังกลาว ทางโรงเรียนทุงสังพิทยาคมจึงจัดกิจกรรมการ
ขับเคลื่อนงานปองกันและแกปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖๔  เพื่อใหการดําเนินการจัด
กิจกรรม เปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๖ เรื่อง มอบหมายการบังคับบัญชาขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด  จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังน้ี 
๑. คณะกรรมการฝายอํานวยการ   ประกอบดวย 
    ๑.๑  นางวารินดา  จูหอง                         ผูอํานวยการ    ประธานกรรมการ           
    ๑.๒  นางปราณี   รัตนะ   คร ู   รองประธานกรรมการ 
    ๑.๓  นายธเนศ  สมาพงษ    คร ู            กรรมการ 
    ๑.๔  นางสาวนิสารัตน  บุญคลอง  ครูผูชวย   กรรมการ 
    ๑.๕  นายศุภนาท  รตันคช   ครู                กรรมการ 
    ๑.6  นายเทพประสิทธิ์   เมืองนอย          คร ู   เลขานุการและกรรมการ    
 
หนาท่ี  ใหคําปรึกษา  คาํแนะนํา สนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการจดักิจกรรม    
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
๒. คณะกรรมการจัดอบรมกิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติดและกิจกรรมคายทักษะชีวิต ตามหลักเกณฑการ
จัดสรร สถานศึกษาละ ๔,๒๐๐ บาท (สี่พันสองรอยบาทถวน) โดยใหเขียนโครงการ/กิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพ
ติด และกิจกรรมคายทักษะชีวิต ผูเขารวมโครงการ จํานวน ๕๐ คน/โรงเรียน โดยใชรูปแบบ Online ผาน
โปรแกรม ZOOM Cloud Meeting  กําหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๖  กันยายน 2564  ประกอบดวย 

๒.๑  นายเทพประสิทธิ ์ เมืองนอย  ครู    ประธานกรรมการ                  
    ๒.๒  นายณัฎฐพล  ไมเรียง         คร ู   กรรมการ   
    ๒.๓  นายไพบูลย   จลุภักด   ครู                   กรรมการ 
    ๒.๔ นางสาวชิดชนก  หยูหนูสิงห    ครูอัตราจาง  กรรมการ  
    ๒.๕  นายธเนศ  สมาพงษ      คร ู   เลขานุการและกรรมการ 
    ๒.๖  นางสาวอรพนิ นาควงค   เจาหนาที่ธุรการ  ผูชวยเลขานุการและกรรมการ 
     หนาท่ี   ๑.  จดัเตรียมการอบรมโดยใชรูปแบบ Online ผานโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting   

 ๒.  จดัหาวทิยากร ผูมีความรูดานยาเสพติด 
          ๓.  กําหนดรูปแบบการลงทะเบียน google  from 

๓.  คณะกรรมการ  ดําเนินกิจกรรมประกวดคลปิวีดีทัศนสั้น (Shot Clip) สื่อสรางสรรค “กิจกรรมเหลา/บุหรี่”  
ความยาวไมเกิน ๓ นาที จํานวน ๑ ชิ้นผลงาน เน้ือหาเกี่ยวกับการรณรงค “กิจกรรมเหลา/บุหรี่ ” โดยใหสงผล
งานไดตั้งแตวันที่ ๗-๑๑ กันยายน ๒๕๖๔  ประกอบดวย 
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
 ๑. นายสิทธิโชค   งามสทุธิ์         ครูที่ปรึกษาชันมัธยมศึกษาปที่ ๑    
    ๒. นายณัฐพล  ไมเรียง   ครูที่ปรึกษาชันมัธยมศึกษาปที่ ๑    
    ชั้นมัธยมศึกษาปที ่๒ 
 ๑. นางสาวชิดชนก  หยูหนูสิงห  ครูที่ปรึกษาชันมัธยมศึกษาปที่ ๒    
    ๒. นางสาวนิสารัตน  บุญคลอง  ครูที่ปรึกษาชันมัธยมศึกษาปที่ ๒   
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
 ๑.นายเทพประสิทธิ ์ เมอืงนอย  ครูที่ปรึกษาชันมัธยมศึกษาปที่ ๓    
    ๒. นายไพบูลย   จุลภักด   ครูที่ปรึกษาชันมัธยมศึกษาปที่ ๓    
     หนาท่ี  ใหคําปรกึษา แนะนํา  สนับสนุน  ชวยเหลือ  ในการจดัทําคลิปวีดีทัศนสั้น (Shot Clip) สื่อสรางสรรค 

๔.  คณะกรรมการการเบิกจายงบประมาณจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการเบิกจายใหถูกตอง 
     ๔.๑ นางสาวนิสารัตน  บุญคลอง  คร ู    ประธานกรรมการ   
     ๔.๒ นายณัฎฐพล  ไมเรียง        คร ู    กรรมการ 
     ๔.๓ นายเทพประสิทธิ์  เมืองนอย  คร ู    กรรมการ 
     ๔.๔ นางสาวเกษราภรณ  สาริขา  ครู     เลขานุการและกรรมการ 
 



 
๕.  คณะกรรมการฝายประเมินผล การประกวดคลิปวีดีทัศนสั้น (Shot Clip) สื่อสรางสรรค “กิจกรรมเหลา/
บุหรี่” เน้ือหาเกี่ยวกับการรณรงค กจิกรรมเหลา/บุหรี่ ความยาวไมเกิน ๓ นาทีจํานวน ๑ ชิ้นผลงาน ประกอบดวย 

๕.๑  นายเทพประสิทธิ ์ เมืองนอย  ครู    ประธานกรรมการ       
    ๕.๒  นายไพบูลย   จลุภักด   ครู                   กรรมการ 
    ๕.๓ นางสาวนิสารตัน  บุญคลอง  ครู                   กรรมการ 
    ๕.๔ นางสาวชิดชนก  หยูหนูสิงห    ครูอัตราจาง  เลขานุการและกรรมการ  
    ๕.๕  นางสาวอรพนิ นาควงค   เจาหนาที่ธุรการ  ผูชวยเลขานุการและกรรมการ 
 
     หนาท่ี  ๑.คดัเลือกผลงานการ ประกวดคลิปวีดีทัศนสั้น (Shot Clip) ใหแลวเสร็จในวันที่  ๑๒ กันยายน 
๒๕๖๔  
     ๒. สงลิงคการเผยแพรผลงานผานทางสื่อสังคมออนไลน ใหสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช ผานทางไลน ID : ๐๘๑๖๐๖๕๓๘๐ ภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อประกวดผลงานใน
ระดับสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษานครศรธีรรมราชตอไป   
 
   ใหบุคลากรที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ตามวัตถุประสงคและนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.)  เพื่อใหเกิดประสิทธภิาพและเกิดผลดีแกตัวนักเรียนมาก
ที่สุด 
                      
             สั่ง   ณ  วันที ่  ๒๖   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

                                                                           
 
                  (นางวารินดา  จูหอง) 
                       ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสังพิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 



โครงการปองกันแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน 

วันท่ี   6  เดือน กันยายน 2564   ณ  โรงเรียนทุงสังพิทยาคม   
 

 

 

 

 
 

 

 


